
 

 
 

 
 

 היהלומיםענף 

 
ת המשרדים הגדולים ששהנו משרד רואי חשבון מהמובילים בישראל ומדורג בין פאהן קנה ושות' 

בארץ. המשרד גדול מבחינת יכולתו לספק שירות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר ובמגוון רב של 
 ומתן שירות איכותי. אך יחד עם זאת לא גדול מדי ומאפשר קיום קשר אישי עם כל לקוח ,תחומים

 
 והצוות על המחלקה, מנהליה

עובדי המחלקה הינם ממשיכי דרכם של ראשוני רואי 

החמישים החשבון בישראל. משרדם הוקם בתחילת שנות 

של המאה הקודמת על ידי רו"ח פרומר ורו"ח טרגץ' זיכרונם 

לברכה, והתמחה בראיית חשבון של כלל הענפים במשק. 

, הצטרף למשרד רו"ח צלי רשף, חתנו של 1971בסוף שנת 

רו"ח פרומר ז"ל המשמש כמנהל בכיר במחלקה. בשנת 

, הצטרף למשרד רו"ח ועו"ד אמיר רשף )נכדו של רו"ח 1997

ומר ז"ל ובנו של רו"ח רשף בצלאל יבל"א(, שותף בפירמה פר

 פאהן קנה ושות ומנהל את המחלקה.

המשרד ממוקם בקיבוץ הגושרים ובעל שלוחה במתחם 

הבורסה ברמת גן. במשרד עובדים שישה רואי חשבון, 

ובנוסף מנהלי חשבונות ויועצי מס. כולם, פרט לנציגת 

 הגליל.משרדנו בבורסה ברמת גן, הינם תושבי 

 התמחות המחלקה ולקוחותיה
המחלקה מעניקה שירותי ביקורת רואה חשבון ושירותים 

נלווים ורבים כגון מיסוי, ייעוץ וליווי עסקי, שירותים כלכליים, 

שירותי הנהלת חשבונות, חשבות שכר ודיני עבודה. עובדי 

המחלקה ידועים במקצועיות הרבה, זמינות ואדיבות 

 טב הטכנולוגיה העומדת לרשותה.ללקוחות, ושימוש במי

במהלך שנות פעילותו הרבה של מנהלי המחלקה, נצבר ידע 

ופותחו תחומי מומחיות רבים בענפים שונים כגון: מסחר 

ושירותים, יהלומנים, תיירות, מלכ"רים, נדל"ן, תעשייה, 

מסעדנות, ביטוח ועוד. יצוין כי המחלקה, המשמשת בנוסף 

 ביותר במדינת ישראל.כמחלקת היהלומנים הגדולה 

לקוחות משרדנו מגוונים ורבים, הכוללים גופים כגון חברות 

)כולל ממשלתיות(, עמותות ומלכ"רים, תעשיית הקיבוץ, 

שותפויות, עצמאיים. לחלק מלקוחותינו חברות קשורות 

בארץ ובחו"ל ולחלק מלקוחותינו נפח פעילות של למעלה 

 ממיליארד שקלים בשנה.

 יכולות בענף היהלומים 
משמש כרואה ו בענףשנות ניסיון  60 -למעלה ממשרדנו ל

 ברותח ביניהן ,חברות יהלומנים 100 -החשבון של מעל ל
 הבורסה מוסדות ,ריםז מניות בעלי עםות רבות ישראלי

 מכון ,היהלומים מוזיאוןלי, הישרא היהלומים מכון :ליהלומים

 ואחרים. ליהלומים הטכנולוגי

המשרדים הגדולים המעניקים שירותי  לאחדמשרדנו נחשב 

הניסיון בזכות הידע היהלומנים וזאת  ראיית חשבון לענף

 והמקצועיות שצברנו לאורך שנות פעילות ארוכות.

משרדנו אושר על ידי החברות "דה בירס" האנגלית 

ו"אלרוסה" הרוסית לצורך הגשת דוחות כספיים על פי 

 התקינה הבינלאומית.

 
 קשרים בינלאומיים

הבינלאומית  ברשת חבר' ושות קנה פאהן

. 

הינו אחד מהארגונים     

המובילים בעולם המאגד משרדי ראיית חשבון אשר 

מעניקים שירותי ביקורת בלתי תלויה, מסים וייעוץ בתחומי 

בקרה וכלכלה. המשרדים החברים ברשת, עוזרים לארגונים 

דינאמיים להעצים את פוטנציאל הצמיחה שלהם על ידי 

בארגון,  מתן ייעוץ פרקטי וצופה פני עתיד. הצוות הבכיר

משלב תובנה ואינטואיציה עסקית, לצורך הבנת הבעיות 

המורכבות עימן מתמודדים הלקוחות מהסקטור הפרטי, 

 הציבורי והממשלתי ומסייע להם למצוא פתרונות.  

 135 -, בלמעלה מ אנשי  53,000 -מעל ל

מדינות ברחבי העולם ממוקדים ביצירת ערך עבור 

הם ועבור הקהילה העסקית והחברתית לקוחותיהם ועמיתי

 בה הם פועלים.

ברחבי העולם משמש גם הוא כרואה   

החשבון של חברות בעלי סייט וחברות יהלומים אחרות, כך 

 חברותשיש שיתוף פעולה פורה בין פאהן קנה לבין 

 בעולם גם בענף היהלומנים. 
 
 

 לפרטים נוספים:
 רו"ח, עו"ד אמיר רשף
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